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BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 
Karlstad 2014-08-15 
 

 

 

Rutin vid lämning och hämtning i förskola och 
pedagogisk omsorg  

Ansvarsfördelning vid lämning och hämtning 
Det är barnets vårdnadshavare som ansvarar för lämning och hämtning i 
förskola och pedagogisk omsorg. För att verksamheten ska vara en trygg och 
säker plats för barnen är det viktigt att ansvarsfördelningen mellan 
vårdnadshavare och personal är tydlig. Detta gäller särskilt vid lämning och 
hämtning då tillsynsansvaret för barnen övergår från vårdnadshavare till 
personal och vice versa. Utan en tydlig ansvarsfördelning finns det en risk att 
barnen kan komma att skadas.  
 
För att förekomma eventuella oklarheter och risker gäller nedanstående 
regler. 
 

• När barnet lämnas tar vårdnadshavaren kontakt med någon i 
personalen. Detta för att tydligt markera att tillsynsansvaret för barnet 
lämnas över till personalen. 
 

• Under vistelsetiden i verksamheten ansvarar personalen för tillsynen 
över barnet. 
 

• När barnet hämtas tar vårdnadshavaren kontakt med någon i 
personalen. Detta för att tydligt markera att vårdnadshavaren tar 
tillbaka tillsynsansvaret för barnet. 

 
Observera att samma regler gäller om det är någon annan än 
vårdnadshavaren som lämnar eller hämtar barnet. 
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När någon annan person än barnets vårdnadshavare 
lämnar och hämtar 
Det är barnets vårdnadshavare som ansvarar för lämning och hämtning. Om 
barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare är det den vårdnadshavare som 
barnet för tillfället bor hos som avgör vem som ska lämna och hämta barnet. 
 
Om vårdnadshavaren önskar att någon annan ska lämna eller hämta gäller 
följande: 
 

1. Planerat uppkommet behov ska meddelas skriftligt av 
vårdnadshavaren innan förändringen träder i kraft. (Blankett finns på 
solsidan och karlstad.se) 
 

2. Spontant uppkommet behov meddelas muntligt. Informationen 
noteras i närvarojournal.  
 

3. Ansvarig personal försäkrar sig om att det är:  
• vårdnadshavaren som meddelar förändringen 
• den person som vårdnadshavaren har uppgivit som lämnar och 

hämtar. 
 

4. Barn under 12 år tillåts inte lämna och hämta barn i någon 
verksamhet. 
 

5. Om vårdnadshavaren uppger att minderårig över 12 år ska lämna 
eller hämta barn ska ansvarig personal bedöma lämpligheten med 
tanke på: 

• barnens mognad 
• vart barnen ska förflytta sig 
• för hur lång period förändringen avser. 

         
6. Om ansvarig personal bedömer att det är olämpligt att någon annan 

än vårdnadshavaren lämnar och hämtar barnet underrättas 
vårdnadshavaren om detta. Vårdnadshavaren ansvarar för att lösa den 
uppkomna situationen på annat sätt. 
 

7. Om ansvarig personal och vårdnadshavare inte kommer överens 
kontaktas förskolechef för beslut.  
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